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بوتين يمنح فر�صة ( ...تتمة �ص)1

ما كاد وزي��ر الخارجية األميركي المياوم
ج ��ون ك �ي��ري ي�ن�ه��ي اج�ت�م��اع��ات��ه األوكرانية
حتى عقد لقاء ثنائيا ً مع المبعوث الدولي إلى
سورية األخضر اإلبراهيمي ،وكانت حمص
وأوضاعها عنوانه الوحيد ،ومما تس ّرب عن
االج�ت�م��اع ف��ي ض��وء المعلومات العسكرية
المجمع عليها من أطراف المعارضة والدول
الحليفة لواشنطن ،أن مسألة وقوع حمص بيد
الجيش السوري صارت مسألة وقت ،سواء
بالدخول العسكري أو التفاوض السياسي أو
كليهما معها.
ِ
يخف كيري خشيته من أن يكون مصير
لم
حمص ال�م�س� ّم��اة عاصمة ال �ث��ورة والمدينة
خصتها باالسم قرارات صادرة
الوحيدة التي ّ
عن مجلس األم��ن لتأمين صمود المسلحين
فيها تحت عناوين إنسانية ،ب��داي��ة لمرحلة
جديدة عنوانها حمص نموذج لحلب ،وحمص
مدخل لحسم الرئاسة للرئيس بشار األسد.
اإلبراهيمي الذي دعاه كيري إلى فعل شيء
تحت عنوان المساعدات اإلنسانية لتخفيف
الضغط العسكري في حمص ،عبّر عن شعوره
باليأس من القدرة على فعل ش��يء طالما ال
أي تفاهم روس��ي ـ أم�ي��رك��ي لمفهوم
ي��وج��د ّ
مشترك إلنعاش العملية السياسية ،متوقعا ً إذا
بقيت األمور على هذه الحال أن تسقط الثورة
التي أحبّها م��ن قلبه كما ق��ال ،ويصبح على
العالم االعتراف بنتائج االنتخابات السورية
التي تبدو محسومة لمصلحة الرئيس األسد
بمنافس وم��ن دون منافس ،كما يحدث في
ال �ج��زائ��ر ب�ل��د اإلب��راه �ي �م��ي ،وال �ت��ي ط�ل��ب من
كيري أن تضع إدارته بعض الشروط للتعامل
مع نتائجها ،وأن تثير حولها بعض الشكوك
منعا ً العتبار التسليم بالنتائج واالنتخابات
الجزائرية نموذجا ً لما سيحدث مع االنتخابات
السورية.
تفاهم كيري واإلبراهيمي على تح ّرك عاجل
تحت عناوين إنسانية للضغط على سورية
لوقف العمليات في حمص مع قناعة بصعوبة
الرهان على تحقيق نتائج.
مع األميركي المياوم لم يحن بعد يوم لبنان
ال��ذي يأتي األرب�ع��اء المقبل ،وثمة مزيد من
الوقت لالنتباه نحو المفاوضات الفلسطينية
ـ اإلسرائيلية ليومين ،وبعدها يمكن مقاربة
االستحقاق الرئاسي للجلسة التي لن تنتج
رئيساً.
اللبننة لمشهد الفراغ مسموحة إذا كانت
ممنوعة للمشهد ال��رئ��اس��ي ،وال �ن��ائ��ب وليد
جنبالط يبدو خير من يستفيد من هذه اللبننة
في ظ� ّل ارتباك فريقي الثامن وال��راب��ع عشر
من آذار في تسمية ك ّل منهما لمرشح واحد
للجلسة التي لن تنتج رئيساً.
ف��ي ال��راب��ع عشر م��ن آذار سيمنح سمير
ج �ع �ج��ع ص �ف��ة ال �م��رش��ح ال��رئ �ي �س��ي وليس
ال��وح�ي��د كما ت�ق��ول المعلومات األول �ي��ة ،مما
يعفي ال�ح��ري��ري م��ن دف��ع األث �م��ان المنتظرة
من المرشحين اآلخرين الذين سيحصلون
لتصب
على أصواتهم فقط في ه��ذه الحالة،
ّ
أص ��وات ت�ي��ار المستقبل وال �ق��وات اللبنانية
لحساب سمير جعجع.
ال �ث��ام��ن م��ن آذار س �ي �ك��ون وض �ع �ه��ا أكثر

سيولة ومرونة ما لم يترشح العماد ميشال
ع��ون وف��ي ح��ال إص��راره على ع��دم منحه أي
صوت في الجلسة بانتظار الجوالت التي تلي،
الهتمامه بأن يكون رئيسا ً منتخبا ً ال مرشحا ً
رئاسيا ً قويا ً أو ناخبا ً حاسماً ،وهما ميزتان ال
تحتاجان نيله أصوات الجولة األولى لنيلهما.
ف ��ي ال� �ث ��ام ��ن م ��ن آذار س �ي �ك��ون ت��وزي��ع
لألصوات على مجموعة مرشحين في هذه
الحالة لكن ال حزب الله وال الرئيس نبيه بري
وكتلتيهما سيس ّميان مرشحين لهما.
جنبالط ق� � ّرر تسمية ال�ن��ائ��ب ه�ن��ري حلو
م��رش �ح �ا ً رس �م �ي �ا ً ل ��ه وي� �خ ��وض م ��ع سمير
جعجع سباق نيل األص��وات األعلى في حال
عدم تصويت الثامن من آذار للعماد عون في
الجولة األولى.
ال �س��ؤال ه��و ه��ل يحمل األرب �ع��اء مفاجأة
ه�ن��ري حلو رئ�ي�س�ا ً إذا حصل على أص��وات
جنبالط والثامن من آذار وعشرين صوتا ً من
الرابع عشر من آذار؟

استعدادات واتصاالت
لجلسة األربعاء

في هذا الوقت وعلى رغم دخول البالد في عطلة
الفصح يُتوقع أن تشكل مناسبة لتكثيف االتصاالت
على المستويات المختلفة بين األطراف الداخلية
استعدادا ً لجلسة انتخابات رئاسة الجمهورية
المقررة يوم األربعاء المقبل ،وإن كان من المؤكد
أن هذه الجلسة لن ُتفضي إلى أي شيء حاسم في
ما خص انتخاب رئيس جديد ،على رغم أن مصادر
نيابية تصفها بأنها ستكشف بعض األوراق حيال
مسار االتجاهات لبعض المرشحين ،خصوصا ً
رئيس حزب «القوات» سمير جعجع الذي سيخرج
ضعيفا ً بعد التصويت بعكس رهاناته بأن يحصل
على أصوات حلفائه في « 14آذار».
وبحسب مصادر نيابية ،ف��إن مسار تصويت
نواب قوى  8آذار يتوقف على ما يرغب به العماد
ميشال عون ،وما إذا كان يريد التصويت لمصلحته
أم أن��ه سيتفادى الظهور كمرشح ف��ي مواجهة
جعجع ،وتضيف أن��ه إذا ارت��أى ع��ون ب��أال يدخل
«ب��ازار» التصويت في الجلسة األول��ى ،فأصوات
قوى  8آذار قد ُتو ّزع باتجاه أكثر من مرشح.
أم��ا بخصوص أص��وات « 14آذار» فالمصادر
النيابية ال تعتقد بإمكانية وصول هذا الفريق إلى
موحد للتصويت لمصلحة جعجع ،وتضيف
موقف ّ
أنه إذا استمرت البلبلة تواصلت الترشيحات داخل
هذا الفريق بين أربعة مرشحين وأكثر ،فالمرجح
أالّ يحصل جعجع على أكثر من  35صوتاً ،بينما
األص��وات األخ��رى ستتوزع في اتجاه المرشحين
اآلخرين.
وأم��ا م��ن حيث تصويت كتلة جبهة النضال
وال��ن��واب اآلخ��ري��ن الذين كانوا قد خرجوا منها
فالمرجح ـ بحسب المصادر ـ أن يص ّوت هؤالء
للنائب هنري حلو أو ربما مرشح آخر يدفع باتجاهه
النائب وليد جنبالط.
وفي كل األحوال تقول مصادر عليمة في قوى 8
آذار إن هذا الفريق حسم خياره بأن يكون مرشحه
العماد عون وهو األمر الذي أكده الرئيس بري،
بل إنها تركت له الحرية في القيام بكل ما يمكن
م��ن أش��ك��ال ال��م��ن��اورة واالت��ص��االت لكي يحصل
توافق أو شبه إجماع حول التصويت له لرئاسة
الجمهورية ،وعلى هذا األساس جاء اللقاء الذي
حصل قبل فترة بين عون ورئيس «المستقبل»
سعد الحريري واللقاءات األخرى التي تبعت ذلك،
خصوصا ً بين الوزير جبران باسيل ومدير مكتب
الحريري نادر الحريري .وأش��ارت المصادر إلى
أن التواصل مستمر بين عون والحريري مباشرة
أو برقياً.

لماذا فرن�سا؟ ( ...تتمة �ص)1

أوساط الحريري :لن يلتزم بمرشح
« 14آذار» في الدورة الثانية

وبحسب معلومات المصادر ف��إن الحريري
أبلغ الذين التقوا به أخيرا ً أنه ملتزم في الجلسة
األول��ى بالتصويت لمصلحة جعجع :ولكن في
الجلسات الالحقة سيكون محررا ً من أي التزامات
وأن التصويت ألي مرشح آخر يتوقف على مصير
االتصاالت التي ستتم بعد الجلسة األولى .وتالحظ
المصادر أنه إذا كان الحريري أبلغ هؤالء بأنه قد
يسير في مرشح توافقي ،إال أنه لم ُيعطِ موقفه
النهائي حيال المرشح ال��ذي سيدعمه ليكون
توافقياً.
ً
وفي المعلومات أيضا أن قيادة تيار «المستقبل»
وباألخص فؤاد السنيورة ومدير مكتب الحريري
نادر الحريري اللذين أجريا اتصاالت أخيرا ً مع عدد
من القوى السياسية في « 14آذار» ومع النائب وليد
جنبالط يُرجح أن يلتقيا رئيس «المستقبل» سعد
الحريري قبل أن يقوم األخير بإجراء اتصاالت معه
عدد من رموز فريق  14آذار قبل جلسة األربعاء
التخاذ الموقف المناسب من الجلسة.
وبحسب المعلومات ف��إن «المستقبل» أمام
موقف حرج من ترشح جعجع والجميل وهو لذلك
يقسم كتلته في جلسة  23الجاري للتصويت
قد ّ
لالثنين على أن تص ّوت أكثرية الكتلة لمصلحة
جعجع.
وف��ي ه��ذا السياق كشفت شخصية سياسية
في حزب الكتائب ،أن رئيس الحزب أمين الجميل
مستمر في ترشحه وأنه ليس في وارد االنسحاب أو
التراجع ،وأن الجميل يرى أن هناك إمكانيات كبيرة
لحصول توافق حوله بعكس باقي المرشحين من
 14آذار.

ملك الرمال يشرب من كأس الس ّم نفسها التي
شرب منها أوباما ليلة الثالث من أيلول الفائت،
عندما اضطر إلى التراجع عن عدوانه على دمشق.
كان ذلك بسبب ثالثية الصمت القاتل أو الناطق
لحزب الله والديبلوماسية المحنكة لفريق المعلم
األسدي والعصا اإليرانية الغليظة...
باألمس قلنا إنّ في نصر «باب عمرو» رسالة
واض��ح��ة ب��أن َغ�لَ� َب��تْ ال���روم فأصبح بقاء األس��د
محتوماً...
واليوم نقول إنّ في رسالة اكتمال النصر في
القلمون رسالة مفادها أن َغلَبَتْ األعراب فأصبحت
الشام محكمة األبواب...
وغ��دا ً سيُهزم في كسب ومعها حلب العثمان
فتصبح الشام سيدة األكوان...
لقد هزم الجمع وسيولون الدبر...
أميركا تتراجع وتحضر للخروج – الهادئ ،أو
بالضجيج ال فرق كثيراً ،من الملف السوري ،وقد
أبلغت ذلك إلى عدد من ملوك القبائل ومشايخ ما
بعد الفراغ...

وفيات
أوالد الفقيدة :ج��ورج أس��د ب��و صعب
وعائلته
إيلي أسد بو صعب وعائلته
سبع أسد بو صعب وعائلته
بناتها :ندى زوجة ميشال نهرا وعائلتها
مارلين زوجة وسام أبو حيدر وعائلتها
شقيقها :عائلة المرحوم خليل وهبي
جرداق
شقيقاتها :عائلة المرحومة صبحية كرم
عائلة المرحومة مارغريت حروق
أوجنيه داوود الخوري حنا وعائلتها
لوريس زوجة جوزف العشي وعائلتها
آدال وهبي جرداق
لودي زوجة انطوان سماحة وعائلتها
وأن��س��ب��اؤه��م ينعون إليكم فقيدتهم
الغالية المأسوف عليها المرحومة

أفلين وهبي جرداق

أرملة المرحوم أسد راجي بو صعب
المنتقلة إلى رحمته تعالى أمس الجمعة
 18نيسان  2014متممة واجباتها الدينية.
يحتفل بالصالة ل��راح��ة نفسها الساعة
الثالثة والنصف من بعد ظهر اليوم السبت
 19الجاري في كنيسة مار جرجس في
الشوير.
تقبل التعازي قبل ال��دف��ن اب��ت��دا ًء من
الساعة العاشرة صباحا ً وي��وم الثالثاء
 22الجاري في صالون الكنيسة ابتدا ًء من
الساعة العاشرة صباحا ً ولغاية الساعة
السابعة مساءً.

الن�شطاء رفعوا ( ...تتمة �ص)1
وشكر سليمان الشعب األردن��ي األب��ي ال��ذي ما
انفك يقف إلى جانب سورية.
وكانت الفتة معاني الهتافات التي صدحت بها
حناجر النشطاء ،ومنها« :شعب األردن فدائية...
فدوى عيونك سورية»« ،الجيش السوري يا مغوار
أسحق ك ّل خاين غ��دار»« ،ال��ر ّد السوري رح يكون
يحرق كيانك صهيون» ،علّي الصوت علّي الصوت
معك سورية للموت»« ،علّي علّي وعلّي كمان ال

سلفية وال إخ��وان»« ،يا عرب هالله هالله تعلموا
من حزب الله» ،الجيش السوري يا مغوار ...احرق
كل خاين الغدار»« ،من دمشق لع ّمان ...شعب حر
ما بينهان»« ،علي صوتك من عمان ...حيّي القدس
والجوالن»« ،أول كلمة رح تنقال ...إسرائيل للزوال»،
«سورية وطن األحرار ...ﻻ إرهاب وﻻ استعمار»« ،ما
يهمك والله بشار ...سورية وطن األحرار».
وكان النشطاء ابتدأوا فعاليتهم بنشيد حماة

الديار ،وختموها بنشيد موطني .كما قدموا أغنيات
وأناشيد وطنية وقومية من بينها احنا رجالو
ّ
ورش النشطاء
لبشار ...الله وسورية وبشار،»...
على المشاركين بالفعالية ال��ورد وال��رز ،وعقدوا
حلقات الدبكة الشعبية.
وألقيت كلمات بالمناسبة كان من بينها كلمة
للفنان السوري ع��ارف الطويل ال��ذي تحدث من
دمشق عبر الهاتف.

بري :سأسعى النتخاب الرئيس
قبل  25أيار

وفي سياق متصل ،أكد رئيس المجلس النيابي
نبيه بري أم��ام زواره أم��س ،أنه سيبذل قصارى
جهده لكي يكون هناك انتخاب للرئيس في المهلة
الدستورية ،وتوقع بري أن يكون هناك نصاب
في الجلسة األولى لمجلس النواب أما في الجلسة
الثانية فرجح بري فقدان النصاب.
وكشف رئيس المجلس أن أحدا ً من الخارج بما في
ذلك السفراء لم يتحدث مع المسؤولين اللبنانيين
بموضوع االستحقاق الرئاسي والرئيس الجديد.
وأكد أن في ذلك فرصة لكي يأخذ اللبنانيون دورهم
في اختيار الرئيس الجديد بعيدا ً عن التدخالت
الخارجية.

جوجلة المرشحين
بعد الجلسة األولى

وفي هذا السياق رجحت مصادر سياسية أالّ
تفضي االتصاالت التي ستسبق جلسة األربعاء
إلى أي توجهات توافقية بين الكتل النيابية ،ولذلك
تقول المصادر إن االتصاالت الجدية س ُتترك لما
بعد جلسة األربعاء ،حيث تكون معظم الكتل قد
كشفت عن أوراقها ،وعلى األقل بدأ تبيان «الخيط
األبيض من الخيط األس��ود» ،لكن المصادر تؤكد
أنه ما لم تظهر كلمة «السر» اإلقليمية والدولية
ف��االت��ص��االت الداخلية ستبقى ُت���راوح مكانها،
خصوصا ً إذا لم يتبلور موقف خارجي في اتجاه
دفع بعض األط��راف السير بمرشح توافقي من
األسماء المطروحة.
وتضيف المصادر ،طالما أن إمكان تعطيل نصاب
الجلسة الثانية ستوفر ليس فقط لكل من فريقي
 14و 8آذار ،بل لتوافق كتلتين أو أكثر على مقاطعة
الجلسة ،فذلك سيؤدي حكما ً إلى تطيير النصاب
الذي يحتاج إلى ثلثي عدد أعضاء مجلس النواب
ما يعني أنه من دون توافق أكثرية الكتل النيابية
على مرشح معيّن فال يمكن عقد جلسة انتخاب
ثانية بنصاب قانوني.

�سيغلب الجمع ( ...تتمة �ص)1
بعد إغالق الحدود اللبنانية بالضربة القاضية
في رنكوس على يد رجال الله والجيش العربي
السوري ،التقط صاحب الجاللة األردني الرسالة
وق ّرر رفع التنسيق مع الجارة سورية من المستوى
األمني الى المستوى السياسي...
وغدا ً سيجبر أردوغان ،رغم ك ّل الضجيج الذي
راف��ق نصره المنقوص في االنتخابات البلدية،
على التفكير جديا ً في استجداء كوريدور آمن نحو
قصر الشعب السوري ،بعد إذعان سيده األميركي
ب��أنّ الدولة الوطنية السورية انتصرت واللعبة
االستراتيجية انتهت ولم يبق سوى تظهير االنتصار
وتظهير المهزومين...
وح��ده التابع اللبناني لساكن اإلليزيه أو
البيت األبيض ال يزال مص ّرا ً على اإلنكار مرة،
أو تائها ً في رمال الربع الخالي مرة أخرى ،غير
قادر في الحالتين على استيعاب درس اقتراب
نهاية المعركة الكونية ض � ّد قصر الشعب
السوري...
بين ما يحصل في الميدان السوري وما يحصل

ألنّ فرنسا هي الدولة الوحيدة في العالم
التي ز ّودت «إسرائيل» القنبلة النووية ،وألنّ
فرنسا هي الدولة الثالثة المشاركة في العداون
ال��ث�لاث��ي على مصر ج��م��ال عبد ال��ن��اص��ر إلى
جانب بريطانيا و»إسرائيل» ،وألنّ فرنسا هي
المستعمرة الذي زهقت أرواح المليون شهيد
جزائري على أيدي جنودها ،وألنّ فرنسا هي
المتهم األول اليوم من قبل الرئيس الرواندي
ب��ول كاغامي بتنظيم وارت��ك��اب مجزرة إب��ادة
الجنس البشري الذي عرفته تسعينات القرن
الماضي في روان���دا ،وألنّ فرنسا هي الدولة
التي استعمرت سورية واعتدت على سيادتها
واحتلت أرضها ،لكن وبصورة أش ّد ألنّ فرنسا

هي الدولة التي ال يزال طعم بطوالت السوريين
تحت أضراسها ،وهم يم ّرغون بالوحل سمعة
ه��ذا المستعمر ال��ذي ما زال يذكر كيف أذ ّل��ه
السوريون بمقاومتهم العنيدة التي أجبرته
على االنسحاب مدحورا ً بال مقابل.
قد يكون واردا ً وضع الحكومة التركية برئاسة
رجب أردوغان في مصاف فرنسا ،وهذا ولو كان غير
واقعي ،إالّ أنّ تفسيره واحد ،وهو أنّ المستعمرين
الذين تناوبوا على احتالل سورية يحملون أش ّد
مشاعر الحقد على سورية س��واداً ،لعقدة النقص
التي لم يستطيعوا التح ّرر من أوزراه��ا تجاه ما
أذاقهم السوريون من مرارات مقاومتهم وبطوالت
شعبهم.

في عيد الجالء الذي يح ّل في السابع عشر من
نيسان ،يوم خرج آخر جندي فرنسي عن تراب
سورية ،نتذكر شهداء االستقالل ونتذكر أنّ قضية
ومعركة االستقالل واحدة كما هو المستعمر واحد،
وأنّ الدم الذي فرض الجالء في المرة األولى قادر
على تحقيق الجالء الثاني ،وأنّ االنتصار لم يعد
بعيداً.
نتوجه باإلكبار إلى شعبنا في
الجالء
عيد
في
ّ
الجوالن المحت ّل ،وأملنا بحرية آتية لجوالننا
الحبيب ال ري��ب فيها .كما نتوجه إل��ى قواتنا
المسلحة بأح ّر مشاعر التهنئة على بطوالتهم
وتضحياتهم ،فقواتنا وحدها هي غد السوريين
الذي يمنع المستعمرين من تحقيق أحالمهم.

في أروقة السياسة الدولية ،ثمة حبل سري يشي
بعض عقده أو قطبه الظاهرة بأنّ ثمة عالما ً ينهار،
فيما ثمة عالم ينهض...
معادلة المنتصرين في الحرب العالمية الثانية
تتراجع من الخريطة الجيوسياسية العالمية،
فيما يستع ّد العالم لخريطة متفاوتة ستساهم في
رسمها للمرة األولى قوى ال تملك سلطات دولة لكنها
شريك أساسي في صناعة الخرائط...
إنه حزب الله صاحب المثلث الذهبي الذي ال
يصدأ :جيش شعب مقاومة...
ف��ي ه��ذه األث��ن��اء سيظ ّل ملك ال��رم��ال العربية
ويدس
المتحركة في حيرة من أمره :أينكر ذلك كله
ّ
رأسه في الرمل وهو من يراه بأم عينيه ...أم يقدم
على مزيد من خطوات التغيير التي تنبئ بانقراض
عصر القبائل...
المقبل م��ن األي���ام يحمل المزيد م��ن التغيير
المخيف...
القدر المتيقن من ك ّل ما تقدم هو :سيغلب الجمع
ويولون الدبر...

تحالف ال�سلطة ( ...تتمة �ص)1
غير أن المفاجأة لم تكن في عودة أطراف تحالف
السلطة والمال إلى التوافق واالتحاد ،بل بتصدّع
ق��وى  8آذار .فقد ص�� ّوت ن��واب «تكتل التعيير
واإلص�ل�اح» (بقيادة العماد ميشال ع��ون) إلى
جانب تكتل  14آذار المك ّون من حزب «المستقبل»
(سعد ال��ح��ري��ري) وح��زب «ال��ق��وات اللبنانية»
(سمير جعجع) وحزب «الكتائب» (أمين الجميّل)
ومجموعة من النواب المسيحيين الموالين لهم،
ناهيك عن «جبهة النضال الوطني» الوسطية
(وليد جنبالط) ،حاصدين أكثرية ناهزت  65نائبا ً
مؤيدين قرارا ً يقضي بتأجيل بت مشروع سلسلة
الرتب والرواتب وتشكيل لجنة مختلطة من بضعة
وزراء ون���واب وح��اك��م مصرف لبنان المركزي
واختصاصيين للتدقيق في صدقية أرقام الواردات
وال��رس��وم التي كانت ُوض��ع��ت م��ن أج��ل تغطية
تكلفتها ،ومنحها مهلة  15يوما ً إلعداد تص ّور جديد
لها تمهيدا ً إلعادة مناقشتها.
ُ
اللجان ،في التقاليد البرلمانية ،مقبرة المشاريع
والقوانين .هذا يعني أن تحالف السلطة والمال
نجح في دفن مشروع سلسلة الرتب والرواتب.
قد ال يتمكن مجلس النواب من معاودة النظر فيه
قبل انتهاء والية رئيس الجمهورية العماد ميشال
سليمان في  25أيار المقبل.
صفقة ت��أج��ي��ل ال��ب��ت بالسلسلة وإمكانية
«تطييرها» ما كانت لتت ّم لوال انحياز «تكتل التغيير
واإلصالح» إلى قوى  14آذار المناهضة ،تقليدياً،
لمطالب العمال واألج��راء وذوي الدخل المحدود.
لماذا فعلها التيار العوني؟ أليس أمين سر كتلته
النيابية رئيس لجنة المال البرلمانية النائب

إبراهيم كنعان هو َم��ن تو ّلى تدقيق مجموعة
ال��رس��وم وال��ض��رائ��ب المقترحة لتغطية نفقات
السلسلة ،وهو مَن وضع مشروعها في نسخته
األخيرة؟
ثمة أس��ب��اب وت��ب��ري��رات ع��دة ُق �دّم��ت ف��ي هذا
المجال .لكن أكثرها مدعاة لالرتياب هو القول إنّ
انحياز العونيين إلى جانب قوى  14آذار هو لون
من ألوان المقبّالت التي وضعها العونيون على
مائدة استمالة اآلذاريين للتصويت لعمادهم في
انتخابات الرئاسة.
من الصعب حاليا ً تقويم األثر السياسي لالنحياز
العوني إلى قوى  14آذار لدى حلفائهم في قوى 8
آذار .فقد وقفت «كتلة الوفاء للمقاومة» (حزب الله)
و»كتلة التحرير والتنمية» (نبيه بري) إلى جانب
هيئة التنسيق النقابية وحلفائها ،وحدد موقفهما
النائب علي فياض بقوله« :إنّ الضرائب المقترحة
ال تح ّمل الطبقات الفقيرة أي زي��ادة ،وإذا اطلعنا
على جدول اإلي��رادات نخلص إلى أننا نجحنا في
عدم زيادة حجم الدين العام».
ه��ذا الكالم لم يقنع زعيم كتلة «المستقبل»
البرلمانية فؤاد السنيورة الذي أص ّر على تأجيل
ال��ب��ت بالسلسلة بانتظار ال��م��زي��د م��ن البحث
والتدقيق ،محذرا ً من «العودة إلى الممارسات
العشوائية والزبائنية والتخلي عن الرهانات
المالية».
هكذا بعد  25شهرا ً من الدرس والتمحيص في
مجلس النواب واللجان البرلمانية ،أق ّر المجلس
م��ج��ددا ً تأجيل البت بالسلسلة لمدة  15يوما ً
بانتظار ما ستقترحه لجنة مختلطة خاصة جرى

تشكيلها لهذه الغاية .لكن اللجنة لن تتمكن من
تقديم اقتراحاتها قبل األسبوع الثاني من شهر
أيار المقبل ،أي عشية مدة األيام العشرة األخيرة
من المهلة الدستورية التي يحق خاللها لمجلس
النواب أن يجتمع حكما ً من دون دعوة من رئيسه
النتخاب رئيس الجمهورية الجديد.
هيئة التنسيق النقابية وأنصارها من الموظفين
والعسكريين والمعلمين واألج��راء والمتقاعدين
ال ته ّمهم انتخابات الرئاسة .ذلك أنهم يعتبرون
معظم ال��ن��واب وال���وزراء وال��رؤس��اء أبناء طبقة
اجتماعية واح���دة معادية أو ،ف��ي األق��� ّل ،غير
مكترثة بهم .لذلك سيثابر هؤالء جميعا ً على طرح
متوسلين االعتصامات واإلضرابات
مطالبهم بقوة
ّ
والتظاهرات ،وق��د باشروها فعالً في منتصف
األسبوع ،وليس ثمة ما يشير إلى أنهم سيتوقفون
قبل نيل مطالبهم.
في المقابل ،يظنّ تحالف السلطة والمال أنه،
مع المباشرة في عقد جلسات البرلمان النتخاب
الرئيس الجديد ،سينشغل الناس جميعا ً عن
السلسلة بمنافسات المرشحين الرئاسيين
وأضوائهم ،فتنحسر موجة المطالب االجتماعية
ويتقلّص عدد المشاركين في التظاهرات المطلبية.
لرئيس مجلس ال��ن��واب نبيه ب��ري رأيٌ آخر.
فقبل دقائق من رفع جلسة المجلس ليلة األربعاء
�وج��ه إل��ى ال��ن��واب وال����وزراء قائالً:
الماضية ،ت� ّ
«أتمنى أالّ يكون هذا اليوم ظالما ً في تاريخ مجلس
النواب».
ليس في تاريخ مجلس النواب فحسب بل في
تاريخ جمهورية متزعّ مي الطوائف أيضاً.

الجي�ش ال�سوري يتقدم ( ...تتمة �ص)1
ويبدأ روبنشتاين جولته من تركيا
تليها السعودية واإلم��ارات العربية
المتحدة وقطر ،على أن يتوقف في
لندن قبل أن يعود إلى واشنطن.
وأشارت هارف إلى أن بالدها ال تزال
ملتزمة بالعملية السياسية وبجميع
الجهود الدبلوماسية الرامية إلى
إيجاد حل سياسي باعتباره السبيل
الوحيد لوضع حد لهذا الصراع بشكل
دائم ومستدام.
في السياق ،وفي ختام أعمال جلسة
مجلس األمن الدولي حول الوضع في
أحياء مدينة حمص ،أش��ار المندوب
ال��روس��ي ال��دائ��م ف��ي األم���م المتحدة
فيتالي ت��ش��ورك��ي��ن ،إل��ى أن ال��دول
الغربية رفضت اعتماد المجلس بيانا ً
صحافيا ً ح��ول الوضع في المدينة
يعرب عن الدعم للمصالحة في سورية
واستئناف محادثات جنيف.
وأض��اف« :إن الجانب البريطاني
قدم اقتراحا ً يتبني بيانا ً حول الوضع
في حمص ،لكنهم رفضوا تبني عناصر
أساسية جدا ً في البيان ،وهي دعوتنا
إل��ى دع��م المصالحات المحلية كما
رف��ض��وا تأييد استئناف محادثات
جنيف».
إل��ى ذل��ك ،أك��د المندوب السوري
ل��دى األم��م المتحدة بشار الجعفرى

في مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء
ال��ج��ل��س��ة« :أن ال���وف���ود الفرنسية
والبريطانية واألم��ي��رك��ي��ة يقدمون
معلومات م��ج��زأة ويسيئون قيادة
المجلس في ما يتعلق بالحالة في
سورية ،مشيرا ً إلى أن الدبلوماسية
المختلطة األم��ي��رك��ي��ة الفرنسية
البريطانية غريبة ومرفوضة ،فهم
ي��رك��زون فقط على ما يسمى مدينة

حمص القديمة ويتناسون اإلره��اب
المدعوم ترك ّيا ً ضد كسب».
وأضاف الجعفري« :إن هناك أخطا ًء
عدة مرتكبة من دول أعضاء في مجلس
األمن وموظفي األمانة الذين لم يز ّودوا
المجلس بمعلومات سليمة بهدف
تمكينه من اتخاذ اإلجراءات المناسبة،
مؤكدا ً امتالك األمم المتحدة لخمس
رسائل متطابقة أرسلتها دمشق إلى

األم��ي��ن ال��ع��ام ورئ��ي��س مجلس األم��ن
بهذا الشأن ،ولم يتحرك الفرنسيون
والبريطانيون واألميركيون لدعوة
أي مسؤول أممي لتقديم إحاطة إلى
المجلس ح��ول االع��ت��داء التركي ضد
سيادة دولة عضو في األمم المتحدة».
وأوض��ح الجعفري« :أن الحكومة
ال��س��وري��ة سمحت قبل أش��ه��ر قليلة
�ي ومسلح بمغادرة
لـ 2700م��دن� ّ

حمص القديمة وهم اآلن يعيشون في
مناطق آمنة ،وفي ذلك الوقت طلبت
الحكومة من الباقين وعددهم 170
مدنيا ً مغادرة المدينة ،إال أنهم رفضوا
إما ألنهم أقارب لهؤالء اإلرهابيين ،وإما
بسبب ممارسة ضغوط عليهم من
اإلرهابيين ،الذين يبلغ عددهم حوالى
األلفي مسلح معظمهم أجانب ،وهذا هو
السبب الذي دفع المندوبين الفرنسي

والبريطاني إلى التركيز على األوضاع
في حمص القديمة خالل الجلسة من
أجل حمايتهم».
ميدانياً ،تقدمت وح��دات الجيش
ال��س��وري وال���ق���وات ال��ردي��ف��ة داخ��ل
أحياء حمص القديمة وسيطرت على
مجموعة أبنية ف��ي وادي السائح
واس��ت��ع��ادت كنيسة م���ار جرجس
ومقبرتها وسيطرت على كنيسة أم
ال��زن��ار ف��ي ح��ي بستان ال��دي��وان في
الحميدية ،في وقت تشهد محاور باب
هود والقرابيص والقصور والحميدية
وجب الجندلي اشتباكات عنيفة مع
المسلحين.
يأتي ذلك بالتزامن مع اشتباكات
ت��خ��وض��ه��ا ال���ق���وات ال���س���وري���ة مع
اإلرهابيين في مناطق ال��دار الكبيرة
والغاصبية وح��وش حجو وتلبيسة
والغنطو والمشجر الجنوبي وعين
حسين وج��ن��وب الملعب البلدي في
الرستن بريف حمص ،في محاولة من
المسلحين إلشغال الجيش عن عمليته
األساسية داخل أحياء المدينة القديمة.
وف���ي ح��ل��ب ،ن��ف��ذت وح����دات من
الجيش عمليات في أحياء الليرمون
وال��ش��ع��ار وال��ع��ام��ري��ة وال��راش��دي��ن
وم��ي��س��ل��ون وال��س��ك��ري وال��ج��ن��دول
وال��ح��ي��دري��ة وال��ص��اخ��ور ومساكن

هنانو ،فيما استهدفت وحدات أخرى
مسلحين ف��ي مناطق خ��ان العسل
وخ��ان طومان والراموسة وكويرس
وج��دي��دة وت��ل رفعت وب��اب الحديد
وضهرة عبدربه وكفر حمرا وعربيد
ورس��م العبود ومحيط سجن حلب
المركزي والمنطقة الصناعية.

إعالن صادر عن المديرية العامة
لألمن العام
ُتعلن المديرية العامة لألمن العام عن
انتقال دائ��رة أمن عام بيروت من موقعها
الحالي في المبنى المركزي رقم  /3/في
محلّة المتحف ،إلى المبنى الجديد لألمن
العام في منطقة السوديكو ـ مقابل سنتر
 Sodeco Squareوذلك اعتبارا ً من يوم
الثالثاء الموافق في .2014/4/22
ُي��رج��ى م��ن المواطنين ال��ك��رام تقديم
معامالتهم في المبنى الجديد كالمعتاد،
علما ً ب��أن المعامالت المقدمة في المركز
القديم س ُتسلم إليهم منجزة وفقا ً لتواريخ
اإليصاالت الموجودة بحوزتهم.
موقع األمن العام على شبكة اإلنترنت:
www.general-security.gov.lb
twitter@lebanonGDGS

